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  ما هي إشارة شوف هل فيها لفظ عام حبيث تكون العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب نعم ...:  الشيخ

  ...: الطالب

  فيها التحذير من أن يقع هذا من املؤمنني مثل هذا العمل .:  الشيخ

  ...: الطالب

ين يعظكم من العود إن كنتم يع))  يعظكم أن تعودوا(( هذا ينايف اإلميان لقوله مثل : ال ألن وقوعكم يف  الشيخ

  مؤمنني نعم فإن اخلوض يف مثل هذه األمور ينايف اإلميان

  ...:ينايف اإلميان الطالب

 ه احلاليقتضي حسب ماه )) مث يكون ينايف كماله أو اصل إن كنتم مؤمنين(( مثل ما قال اهللا : اإلميان  الشيخ 

  ه ومنه ما ينايف أصلهنقول ينايف اإلميان كما قال اهللا فمنه ما ينايف كمال

  ...: الطالب

  : طيب الشيخ

  ...: الطالب

  يعين هذه األشياء جعلها اهللا تعاىل منافية لإلميان فدل ذلك على أن اإلميان أعمال ينتفي بانتفائها  : صح الشيخ

  ...: الطالب

  اثبات القياس...: ألن اهللا نفي هذا الشيء  الشيخ

  ...: الطالب

  ملثل هذا األمر ال ملثله هلو ولكن ما كان يف معناه فهو مثله يف احلقيقة  : يعين ال تعودوا الشيخ

  ...: الطالب

  ملثله أبلغ:  الشيخ

  ...: الطالب

أي ملثل هذا الكالم أي هلذا الكالم مثل ما قال ليس كمثله شيء ))  يعظكم اهللا أن تعودوا لمثله((  :  الشيخ

كان مثلك ال يبخل وأنت تبخل املراد مبثله أي ذا الكالم على   من ...ملعىن أن يقولون مثلك ال يبخل ليس او 

نفس الشيء لعائشة أو بصورة أخرى لكنه قذف فهو الذي وقع  رة كان يعين سواء جاء بصورة القذفأي صو 

  .خالصإثبات القياس ذه اآلية مذهب وجيه 

  ...: الطالب
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ن لقوله يعظكم إن كنتم مؤمنني فاملؤمن هو و إال املؤمنالوعظ يف دليل على أن اإلميان ال ينتفع به صح :  الشيخ 

  الذي ينتفع مبا يرى أما غريه فإنه ال ينتفع 

  ...: الطالب

اللي يعين من رمحة اهللا باملؤمنني حيث حيذرهم عن األشياء اليت تضرهم وتنايف إميام فال شك أن :  الشيخ

يعظهم عما يضرهم وينايف كان اهللا ته بالعباد حيث  ففيه فضل اهللا تعاىل ورمح عليك...يعظك ويرشدك وينصحك 

  إميام طيب هات اآلية اليت بعدها .

  ...: الطالب

  يهدي: إثبات أن اهللا تعاىل يعظ اخللق دليل على أن اهللا هو الذي  الشيخ

  ...: الطالب

مما  يعظهم ويرشدهم يه فضل اهللا تعاىل ورمحته بالعباد حيث تعاىل يعظ عباده مثل ما قال ففأن اهللا:  الشيخ 

ويمكرون ويمكر ر من قوله (( أن اهللا ماك نثبت وال جيوز إثبات االسم مبجرد الفعل وهلذا ال  ينايف كمال االميان
هو الذي يؤخذ منه االسم فالسميع االسم وما جاء بصيغة االسم منه يؤخذ  )) فما جاء بصيغة الفعل فال اهللا

  يدل على أنه يسمع يف شيء بعد

  ...)(( ويبين اهللا لكم اآليات واهللا عليكم حكيم ) :: قال تعاىل الطالب

صفتني العلم يتضمنان امسني هللا عليم من أمسائه وحكيم من أمسائه األمساء والصفات : يف احلقيقة إثبات  الشيخ

  .واحلكمة 

  ...: الطالب

ا خفي عليك حكم من كتاب فمثال إذ ...ينبغي للمؤمن إذا خفي شيء أن يتأمل يعينايشلون هذه ؟:  الشيخ

ها على اإلنسان يف بعض األحيان يدل على ؤ فاآليات مبينات وخفا يبين اهللا لكماهللا فأعد النظر ألن اهللا قال 

  قصوره إما يف العلم أو الفهم أو التدبر .

  ...: الطالب

  طيب :  الشيخ

  ...: الطالب

نا يف اآلية من التفسري أن بيان اآليات كنا ذكر يف شيء يا حممد ؟عند احد منكم شيء ؟  صحيح :  الشيخ

  ال للكافر فقط ؟اللكافر واملسلم و 
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  ...: الطالب

ن أما الكفار املؤمنو  ظاهرة لكل أحد للكافر واملسلم واآليات الشرعية ال ينتفع ا إال :فيها تفصيل الكونية الشيخ

  . م يعرفوهالفيقولون هذه أساطري األولني ألم ران على قلوم ما كانوا يكسبون ف

نـَْيا َواآلِخرَ :  الطالب ِذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم ِفي الدوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الِذيَن ُيِحبال ُه (( ِإنِة َوالل
  ...]19)[النور:يـَْعَلُم َوَأنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن )

  على أول اآليات .))  الذين جاءوا باإلفك (( احمله ههذ...)) ُيِحبوَن َأْن َتِشيعَ (( ... : الشيخ

  ...: الطالب

: طيب البد يعين احلذر بقوله البد يعين عليه أن حيذر طيب هل ترون هذه الفائدة مأخوذة من اآلية ؟  الشيخ

  ...: الطالب

اسقون أو الكافرون الفاحشة هم الفانتشار لو قال الذين حيبون ...ما خيالف نقول اللي ما حيب الفاحشة: الشيخ

توجب العلم هذا هل شيء يقابل باإلميان إذا كان حمبة الفاحشة توجب العقاب فمحبة اخلري توجب الثواب ما 

مع أن البد لوال أن يقال عليه إذن نقول األوىل أن يقال أن حمبة اخلري للمسلمني ودفع  وجه عالمة اإلستفهام

( وفي بضع أحدكم صدقة  النيب صلى اهللا عليه وسلممن قول الفواحش عنهم فيه ثواب وميكن أن نأخذ هذا 
فقالوا هل يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر فكذلك 

إذا كان يف حمبة الفاحشة عذاب عظيم ففي   يعين يفهم القياس من العكس لو وضعها في حالل كان له أجر )

  حشة ثواب طيبكراهة شيوع الفا

  ...: الطالب

  برمته ضعيف عليه أحسن من قبل لكن حىت هذا كله : الشيخ 

  ...: الطالب

  من اآلية وإال أصل احلكم ثابت عندنا .لكن ال تؤخذ جيب إال حيب الفاحشة و  : الشيخ

  ...: الطالب

اب العقرة أو ثبوت هذا : ال أحكامها هذا نقول أن من أشاع الفاحشة فله عذاب عظيم يف الدنيا واآلخ الشيخ

فالتحذير من حمبة  خالص فيمن أحبها فكذلك فيمن أشاعها من باب أوىلألنه اذا ثبت ن أشاع الفاحشة مل

  إشاعة الفواحش

  ...: الطالب
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ليس املقصود من هذا اإلخبار أم يعذبون ولكن املراد من ذلك التحذير من حمبة الفاحشة  هألن :حتذير الشيخ 

  ...يف مبن يشيعها بنفسهيف املؤمنني فك

  ...: الطالب

ال ال ؟ يعين هل جندد لنا فهما جديدا اعين إشاعة فعله ولكن يعين نشر اخلرب و ي: يعين إشاعة الفاحشة ال  الشيخ

فعلها ال خربها إذا كانت اآلية حتتمل هذا املعىن فما ذكرته  ان تنتشرمعىن إشاعة الفاحشة يعين يف االية نقول 

  صحيح 

  ...: الطالب

حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هل املراد أن يشيع فعلها وتكثر الفواحش يف املؤمنني أو املراد أن :  الشيخ

املراد أن تشيع الفاحشة يعين يشيع فعلها لكن لو  باىل ...يشيع خرب الفاحشة ؟ كالمها صحيح ألن األمر فيه 

ن ألالقصة و من سياق شيع الفاحشة أي خربها يربها واألول قال قائل أن ظاهر اللفظ أن تشيع الفاحشة أي خ

حيبون أن تشيع الفاحشة بني  قطعا هؤالء الذين اشاعوا اخلرب أشاعوا اخلرب القضية فيمن جاءوا باالفك فيمن 

املؤمنني ولذلك نشروها فيكون ذلك مقياسا لغريهم على كل حال يظهر أن اآلية عامة هلذا وهلذا أن يشيع خربها 

نتشر إذا فعلت وأن يشيع فعلها وتكثر الفواحش يف املؤمنني كل هؤالء الذين حيبون هذا وهذا هلم عذاب أليم وت

يكون هلا وجه وهو وجوب سد ذرائع الفواحش فإذا  حممد ميكن يف الدنيا واآلخرة وعليه فيكون الفائدة اليت ذكرها 

حب أن تكثر يف عذب من باب أوىل وهلذا من أكان ناشر خربها يعذب فكيف مبن أراد أن يظهرها بالفعل ؟ ي

  نعد عبد اهللا  وجوب سد الذرائع على كل حال هذا فهم بعيد لكن له وجه .املسلمني يعذب فمعىن هذا 

  ...: الطالب

أظهر  صارلكن أن تشيع الفاحشة فعال وقد ال يسلم هذا قياس بالالزم الذي قد ال يسلم ما خيالف :  الشيخ

  ...وأبني 

  ...: الطالب

جمرد أن حتب أن يرى ولكن حىت ما فعلته : الغالب أن اإلنسان أذا أحب شيئا فعله ما مل يكن هناك مانع  الشيخ

ما سواء اشرت أو  ..الناس الفاحشة اليت ظهرت من شخص مؤمن مثل ما أشرت لقرابتك له أو ما أشبه ذلك

  أشرت

  ...: الطالب

  هم صحيح فيأعراضهم حيث توعد من أحب أن تشيع الفاحشة اهللا يف محاية ...محاية اهللا يعين : الشيخ 
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  ...: الطالب

  سامي ...عبد اهللا : الشيخ

  ...: الطالب

  ذكرها : الشيخ

  ...: الطالب

ولذلك نفى اهللا عنه العلم ألنه ما أويت ))  وأنتم ال تعلمون(( الشيء الثاين قصور علم اإلنسان لقوله : الشيخ

  علم لكنه قليل لذلك نفاه اهللا فقال واهللا يعلم وأنتم ال تعلمونمن العلم قليل وإن كان عنده 

  ...: الطالب

  اهللا عبدإثبات علم اهللا لكن هذا ما ذكرها  : الشيخ

  ...: الطالب

العكسي   القياسله ثواب وهذا من باب  حيب سرتهاذكرت أن من كان حيب الفاحشة له عذاب فالذي : الشيخ

  )ه أيأتي أحدنا شهوت( كما يف حديث 

  ...: الطالب

  لكن أي عذاب يتعذبه اإلنسان: الشيخ

  ...: الطالب

  . وأنتم ال تعلمونوقصور علم املخلوق لقوله  واهللا يعلمطيب فيه إثبات علم اهللا لقوله  ال : الشيخ

  ...: الطالب

  حبسب اجلرم : ال هذا  الشيخ

  ...: الطالب

  باألحرى مثل ما قال وأشد: الشيخ

  ...: الطالب

ضعيف اإلميان صار ذكر االنسان لكن ملا كان عذاب اآلخرة يعين أشد من جهة تأثريه على اإلنسان  ال: الشيخ

يتصور أنه من أصحاب الطائرة اليت احرتقت  عندماولذلك ملا يف خطبة اجلمعة أشرنا إىل معىن هذا اإلنسان 

تصور نفسه مع هؤالء لكن لو  لو ايش يشعر ؟ وهم يتصارخون هل اىل خروج من سبيل وانغلقت عليهم األبواب
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(( انها عليهم تصور نفسه مع أهل النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحلا غري الذي كنا نعمل 
  ؟هل يشعر ذا الشعور))  مؤصدة في عمد ممدة

  ...: الطالب

ينفعلون مثل لو هم ما القرآن وفيه هذه األشياء ولكن يقرءوناألمر واقع والواقع ال الناس هل يشعر ؟ : الشيخ

يذكر أن رجلني كانا حاوال أن يركبا يف الطائرة هذه ولكن ما حصل هلم وملا  االنسان نفسه مع هؤالء وهلذا تصور

وجيب على املؤمن أن فانا اقول ...ألم انزعجوا حيث تصوروا أنفسهم لو كانوا مع هؤالء احرتقوا  ...احرتقت 

كثر مما أبعذاب اآلخرة اشد من شعوره بعذاب الدنيا لكن لضعف امياننا صرنا نشعر بعذاب الدنيا يكون شعوره 

وهو الذي ميكن ان يؤثر عليه اكثر مع لإلنسان ألنه مباشر يذكر عذاب الدنيا ...وهلذا  بعذاب االخرة شعرن

) كان لواقع ما له من دافع ) (( إن عذاب ربكضعف إميانه أما املؤمن حقيقة فإنه يشعر بعذاب اآلخرة أكثر 

  ...عمر رضي اهللا عنه إذا قرأها مرض حىت يعاد 

من يشاء واهللا  ى منكم من أحد أبدا ولكن اهللا يزكي(( ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته ما زك...: الطالب
  ) سميع عليم )

  عندك يا حممد طيب اعطين فوائد :  الشيخ

  ...: الطالب

وفيه رد األشياء إىل  ...)) واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون(( يات هذه تؤخذ من قوله هذه ال تؤخذ من اآل:  الشيخ

  .ايضاحكمها علم اهللا علمها و 

  احلدود من اسباب فضل اهللا ...فيه ان التوبة و: الطالب

  : ميكن تؤخذ هذه الشيخ

  ...: الطالب

حشة إشارة إىل أن هذا العذاب على بعد أن ذكر العقاب على من أحب الفا))  واهللا غفور رحيم(( :  الشيخ 

 رءوفوأن اهللا صفة بنا وفيه أيضا أن هذين االمسني وما تضمناه من  تهرمح من رأفة اهللا ومن أحب الفاحشة 

  .يف شيء آخر حممد ؟ )) ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته(( رحيم وإثبات الفضل والرمحة 

  ...: الطالب

نـَْيا َواْآلِخَرِة َلَمسُكْم (( بة يف قوله املناس ةمناسب: هذه يف ما فيه  الشيخ ِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه ِفي الدَوَلْوَال َفْضُل الل
َوَلْوَال َفْضُل اللِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َوَأن اللَه رَُءوٌف (( )) سبق ذكر هذه اآلية  ِفي َما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيمٌ 
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سان حيذر حىت ال يقع يف كل إنألجل  ما حصل لكم هذا البيان والوعيد ألن هذا الوعيد والبيان  ألنه )) رَِحيمٌ 

له  ...يعين انتفاء العذاب هذا بيان أن من أحب الفاحشة  ما هولوال فضل اهللا ورمحته يف هذا اآلية  هذه األمور

َأن اللَه (( و ◌َ  ورمحته وهلذا قال من املؤمن أن حيذر هذا من فضل اهللا يقتضيعذاب عظيم فهذا البيان الذي 
  .خالص اقرأ اآلية اللي عندكوهذا يناسب هذا البيان ))  رَُءوٌف رَِحيمٌ 

اِء ُمُر بِاْلَفْحشَ (( يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ال تـَتِبُعوا ُخطَُواِت الشْيطَاِن َوَمْن يـَتِبْع ُخطَُواِت الشْيطَاِن فَِإنُه يَأْ :  الطالب
 َه يـُزَكالل ِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما زََكا ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َأَبًدا َوَلِكنُه َسِميٌع َواْلُمْنَكِر َوَلْوال َفْضُل اللي َمْن َيَشاُء َوالل

  ...]21)[النور:َعِليٌم )

فقط والعلة أنه وجه  )) ين آمنوايا ايها الذقال (( : يوجه إليه اخلطاب بس ألن العلة ليس أن اهللا  الشيخ

  فهم الذين ينتفعون باألمر والنهي وميتثلون طيب . ماخلطاب إليه ولذا وجه اهللا اخلطاب إليه

  ...: الطالب

ِن (( يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ال تـَتِبُعوا ُخطَُواِت الشْيطَا: نقول أن اإلميان قد يراد م مطلق اإلميان يعين قال  الشيخ
  اهللا حض املؤمنني كلهم وليس كلهم قد بلغوا درجة اإلميان يف قلوم )) 

  ...: الطالب

مامل ينفذوا إذا نفذوا  هذا ميكن توجيه اخلطاب إليهم صحيح قد ال يكونوا متصفني بكمال اإلميان : كلها  الشيخ

  اإلميان كانوا كاملي

  ...: الطالب

مل  لكامل اإلميان ومنشوف هذه الفائدة أن اإلميان عند اإلطالق حنن اآلن نقول ن : هذه مسألة ثانية الشيخ

ومنهم (( كامل اإلميان يعين ميكن متشي هذه فيهم من ليس بيكمل إميانه يعين هذا اخلطاب موجه لكل املؤمنني و 
  ))  من يمشي على بطنه

  ...: الطالب

  : طيب  الشيخ

  ...: الطالب

  لكه .وخطوات خطوة ، خطوة حىت : صحيح  الشيخ

  ....: الطالب

  اعدها : الشيخ
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  ...: الطالب

  ))  ومن يتبع خطوات الشيطان: لقوله ((  الشيخ 

  ...: الطالب

  تحذير من بيان عاقبته نعم : ال هذه ماهي ال الشيخ

  فضل اهللا تعاىل ورمحته...: الطالب

  ...فيها فوائد ...: الشيخ

  ...هي عنه فيه بيان نعمة اهللا حيث بني احلرام املن: الطالب 

نفسهم ألن اهللا تعاىل أل منه يعين ما يكلهم : هذا من نعمة اهللا حيث بني للعباد أسباب الشر وحيذرهم الشيخ

يا أيها (( مله على االمتثال لقوله حتاإلنسان و  حتفزاليت  ...احلوافزيتوىل ذلك لفضل اهللا وفيه أيضا أنه ينبغي ذكر 
 وحافزذين آمنوا ألنكم مؤمنني ال تتبعوا خطوات الشيطان ففي هذا إثارة كأنه يقول يا أيها ال)) الذين آمنوا 

  اإلنسان على أال يتبع خطوات الشيطان حيفزقوي 

وفيه أيضا العناية ذا احلكم ألن صدر بياء النداء الذي يفيد التنبيه فإن النداء يفيد تنبيه املخاطب وهلذا لو  

وبعد ما كان غافل يأيت هنا إذن ففيه دليل على العناية ذا احلكم ألن  ينتبه نفقيل يا فال غفلةرأيتم من أحدكم 

  )) يا أيها الذين آمنوا (( اهللا صدره بالنداء 

الشيطان لو قال إنسان أيه العالمة على أوامر الشيطان ؟ الفحشاء واملنكر إذا  وفيه أيضا العالمة الواضحة ألوامر

الشيطان فهذه به ال حيتاج أن تقول من الذي أمرين ذا فالذي أمرك  وقع يف قلبك اهلم بفعل الفحشاء واملنكر

على أوامر الشيطان على العكس من ذلك إذا كان أمر مبعروف وي عن منكر فهو من أوامر  ظاهرة عالمة 

  امللك الذي وكله اهللا باإلنسان هذا من العالمات البينة الظاهرة ألوامر الشيطان

  ...: الطالب

قال النيب صلى اهللا عليه لإلنسان قرين من املالئكة كما  وكله اهللا باإلنسان ألن اهللا جعلالذي  ك:املل الشيخ

  ) للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة(  وسلم 

عدو  والشيطان))  ال تتبعوا خطوات الشيطان((  من أين ناخذها وفيه أيضا دليل على حترمي التشبه بأعداء اهللا 

أيضا هذا معىن ال تتبعوا كذلك غريه مينع من اتباع خطواته يتبع خطواته ف أيضا فإذا كان منع من انهللا ولبين آدم 

  خطوات الشيطان .

  ...: الطالب
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  وايش  : الشيخ

  ...: الطالب

  التنفري منها : الشيخ

  ...: الطالب

  التحرمي على سبيلال اله حلشابه الشيء املهذا ال تشبه حقيقة التشبه اإلنسان يفعل : الشيخ 

  ...: الطالب

ال تتبعوا خطوات (( هذا أيضا يعين حكمة اهللا أو فضل اهللا تعاىل حيث يقرن األحكام بعلتها : الشيخ 
ففيه بيان فضل اهللا وحكمته حيث يقرن ))  فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر(( علة النهي )) هذا حكم  الشيطان

  وهي  فوائد له ذكر األحكام بعللها أن سبق األحكام بعللها وقد 

  يفيد اطمئنان االنسان

  نعم : الشيخ

  ...: الطالب

  ومعرفة أحكام الشريعة وكماهلا  زيادة إميان اإلنسان باحلكم:  الشيخ 

  ...: الطالب

  وإثبات أو تعدي هذا احلكم بتعدي العلة: الشيخ

  ...: الطالب

  منني ؟ ميكن أن نأخذ من وجه بعيد: الشيخ

  ...: الطالب 

ليس ...وان مل يفعله االنسان فعله وعن حمبة اإلتباع  وعناإلتباع  ينهى عنال ما هو مهم ألن قد ال : الشيخ

ألن خطوات الشيطان خطوة بعد خطوة ولكن يؤخذ من خطوات الشيطان معناه واقع فقد ينهى عنه وحيذر عنه 

يؤخذ منها تفاضل ))  كربالفحشاء والمن(( من قوله  فاذا أخذ خطوة ليس كمن أخذ خطوتني هذا ممكن وايضا

كل الفوائد   ...واألصل يف العطف املغايرةألنه قال بالفحشاء واملنكر  ...األعمال وتفاوت األعمال يف الفحش

  يف آخر االمر انك جعت ...

  ...: الطالب
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 هذا غلط...كون الواحد منا علة يف احلقيقة   ما... يكون يف آخر األمر وهو حمل اآلنومن الفوائد  : الشيخ

   .طيب يال

  ...: الطالب

 حكم مأخوذ من اآلية الكالم على ما يؤخذ من اآليةكل هذه من الفوائد ال تؤخذ ما ميكن  ...:  الشيخ

عداوة الشيطان لإلنسان حيث يأمره بالفحشاء واملنكر  شدة بيان ه طيب ما يقال في ...الحتملها ماال حتتمل 

ال يأمرهم إال بالفحشاء واملنكر وإثبات انه داوة الشيطان لبين آدم و ففيه دليل على شدة ع ...وال يأمره خبري أبدا

منها إيقاع الناس قصود الشيطان وأن له أوامر وأنه له قصدا ألن اللي يعمل ال يعمل إال عن قصد وهلم إرادات و 

تتصارع يف ينكرون الشياطني ويقولون ما يف شيطان لكنها قوى نفسية الذين يف الفحشاء واملنكر ففيه رد على 

  اإلنسان وأما شيطان خارجي وجيري من ابن آدم جمرى الدم فهذا ما له أصل .

  ...: الطالب

  : منني؟ الشيخ

  . )) ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد((  : الطالب

  ...: الطالب

  : يعين النفس تأمر بالسوء أيضا  الشيخ

  ...: الطالب

  . توافق الشيطان فيما يأمر به الشيطان عتتاب النفس األمارة:  الشيخ

  ...: الطالب

  خطوات الشيطان أصال كل الشر .ال :  الشيخ

  ...: الطالب

تقول هي اليت حام حوهلا هذا األمر لكن الظاهر فيه  اللي...يعين هذه  ...أو لو طول لكان أنكر ...: الشيخ

  كالمكم  فسيأخذ ن ...

  ...: الطالب

  طان يفعل مثلهما يصح الشي :ال  الشيخ

  ...: الطالب
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ما ادري  نه أي املتبعقوله فا جعلكما مر علينا املفسر   وهلذا ...وقد يأمر الشيطان بالفحشاء واملنكر: الشيخ 

الشيطان يعدكم (( ذاك أن هذا التفسري خطأ ألن اهللا يقول  آنوبينا لك  انتم على ذكر ام راحت طي النسيان
مر بالفحشاء واملنكر هو الشيطان لكن من اتبع خطواته فالبد أن يعمل عمله فاآل))  الفقر ويأمركم بالفحشاء

  ويأمر بالفحشاء واملنكر .

  ...: الطالب

 فعل فهو آمر يف احلقيقة ألن املراديف شيء لو مل يقل لك ا رغبكحىت من مثال ...: حقيقة األمر ال  الشيخ

   .املعروفة   صيغة الالفعل وإن مل يكن بهنا طلب  األمرب

  


